
 5/06/2020تّم التحقّق منها في 

 االبتدائية CAMPBELLFIELD HEIGHTSمدرسة 
 سياسة وإجراءات التبليغ اإللزامي

 
 

 "، ملتزمون بتطوير متعلّمين آمنين ومحترمين ومسؤولين وناجحين من خالل تعزيز بيئة ُمحفّزة وإيجابية وشاملةCHPSنحن، في مدرسة "
 :األساس المنطقي

 

 لدى موظفي المدرسة واجب الرعاية لحماية سالمة وصحة ورفاه األطفال الذين هم تحت رعايتهم.  

 يحّق لجميع األطفال أن يشعروا باألمان وأن يكونوا بأمان وأن ينموا حسب قدراتهم.  

 مستشارو المدرسة جميعهم ُمبلّغين إلزاميين ولديهم /المعالجون النفسيون الُمسّجلون/الشرطة/الممرضين/الممرضات/األطباء/المدراء/المعلمون

يعتقدون أنها تنطوي على اإلعتداء الجسدي واالعتداء الجنسي حيث يكون أولياء أمور  مسؤولية قانونية لالستجابة واإلبالغ عن الحاالت التي

 .الطفل غير قادرين أو غير راغبين في حماية الطفل
 ن حيتحّمل جميع الموظفين مسؤولية أخالقية واجتماعية لالستجابة للحوادث الخطيرة التي تنطوي على إساءة المعاملة وإهمال األطفال الذين ن

 .العلى اتصال معهم، واإلبالغ عن الحاالت التي نعتقد أنها تنطوي على االعتداء الجسدي أو االعتداء العاطفي أو االعتداء الجنسي أو اإلهم
 :األهداف

 

 ضمان الحفاظ على حقوق األطفال في التمتّع باألمان وحماية كل طفل من االعتداء الجسدي واالعتداء الجنسي 
 تحديد أدوار ومسؤوليات موظفي المدرسة في حماية سالمة ورفاه األطفال والشباب 
  إلى الحمايةتمكين الموظفين من تحديد المؤشرات التي تدّل على أن الطفل أو الشاب قد يحتاج 
 تمكين الموظفين من اإلبالغ عن الطفل أو الشاب الذي قد يحتاج إلى الحماية 

 
 :التنفيذ

 

 أو إهمالهم/لدى جميع الموظفين واجب أخالقي واجتماعي باإلبالغ عن مخاوف تتعلّق بإساءة معاملة األطفال و 

 دائرة أن يقوم الُمبلّغون اإللزاميون بإبالغ  يجبDHHS (حماية الطفل)  في أقرب وقت ممكن عملياً إذا اعتقدوا، أثناء أداء مهنتهم أو القيام

أو االعتداء الجنسي ( s.162(c) CYFA)بأن أحد األطفال أو الشباب بحاجة إلى الحماية، نتيجة لإلصابة الجسدية أسس معقولة بواجباتهم، على 

(s.162 (d) CYFA )و غير راغبين في حماية الطفلوأولياء أمور الطفل غير قادرين أ. 

 كيات فأنتم في وضع جيد لمراقبة العالمات أو السلو .بصفتكم محترفين تعملون مع األطفال، فإنكم تلعبون دوراً حيوياً في حماية األطفال من األذى

 .التي قد تشير إلى مخاطر إساءة معاملة األطفال أو إهمالهم أو استغاللهم

 ي المدرسة هم ُمبلّغون إلزاميون ويجب عليهم اإلبالغ عن مخاطر االعتداء الجسدي أو الجنسي على األطفال، يجب على الرغم من أن بعض موظف

على جميع الموظفين اإلبالغ عن أي نوع من االعتداءات على األطفال إلى السلطات الُمختّصة أو طلب الدعم من قيادة المدرسة كجزء من 

 . إلتزاماتهم القانونية المتعلّقة بواجبات الرعاية

 وهذا  .من خالل الوفاء بواجبات الرعاية، يجب عليكم اتخاذ خطوات معقولة لحماية طاّلبكم من مخاطر الضرر المتوقّع حدوثه بشكل معقول

 .يتطلّب منكم اتخاذ إجراءات إيجابية

  إذا كان شخص عاقالً متواجداً في نفس الموقف، قد يكّون نفس اإلعتقاد بناًء على نفس األسس" االعتقاد بناًء على أُسٍس معقولة"يتم تشكيل. 
 :على سبيل المثال، قد تكون هناك أُسس معقولة عندما

 
 يذكر الطفل أنه تعّرض لالعتداء الجسدي أو الجنسي 
 يذكر الطفل أنه يعرف شخصاً تعّرض لإليذاء الجسدي أو الجنسي 

 

 أو رفاهيته وأي إفصاح قام به /المخاوف الُمتعلّقة بسالمة الطالب و جميعاإلبالغ عن ( حتى أولئك غير الُملزمين)موظفين على جميع ال يجب

وفي غيابهم يجب اإلبالغ عن  .الطاّلب والذي قد يعّرضهم لخطر التعّرض لضرر كبير إلى المديرة أو مساعدة المدير أو أحد أعضاء فريق الرفاه

 OICالمخاوف إلى 
 فل نفسه طإذا كانت هناك أوقات يكون فيها عضوان أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، على سبيل المثال المعلم والمديرة، قد شّكلوا اعتقاداً حول ال

م بضمان زواآلخر مل .وفي هذه الحالة يكفي أن يقوم موظف واحد فقط من الموظفين بتقديم بالغ .في نفس المناسبة واستناداً إلى نفس المعلومات

 .أن البالغ قد تم إعداده وأن جميع األسس العتقاده قد تم تضمينها في البالغ الذي قدّمه الشخص اآلخر
 تذكروا أن األمر ال يعود للموظفين إلثبات أن الطفل بحاجة إلى الحماية، أو أن إساءة المعاملة قد حصلت أو إجراء تحقيق في المخاوف

 السلوك الذي يجب اإلبالغ عنه

  ".سلوك يجب اإلبالغ عنه"إذا َعلِمنا بمزاعم حول ( 9637 2594)ستقوم مدرستنا بإبالغ فرع سلوك الموظفين التابع للدائرة 

 :حيث يقوم الشخص بتكوين اعتقاد معقول بوجود بسلوك يجب اإلبالغ عنهويكون هناك مزاعم 

  أو سوء سلوك جنسي أو عنف جسدي تّم ارتكابه ضد أحد األطفال أو معه أو بحضوره؛( حتى قبل بدء اإلجراءات الجنائية)جريمة جنسية 

 سلوك يتسبّب في ضرر عاطفي أو جسدي كبير ألحد األطفال؛ 
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 إهمال كبير ألحد األطفال؛ أو  

 سوء سلوك يشمل أياً مما سبق.  

 

 .لوك الموظفين، التزاماً قانونياً بإبالغ مفّوضية األطفال والشباب عند تقديم ادعاء بسلوك يجب اإلبالغ عنهلدى الدائرة، من خالل فرع س

ون، بقيجب على مديرة المدرسة إبالغ فرع سلوك الموظفين في الدائرة بأي ادعاءات بسلوك يجب اإلبالغ عنه شارك فيه المعلمون الحاليون أو السا

 .، وموظفي الخدمات الصحية الُمساِعدة، وموظفي مجلس المدرسة(بما في ذلك أولياء األمور) والمقاولون، والمتطّوعون

ان إذا ك .إذا علم موظفو المدرسة بسلوك يجب اإلبالغ عنه قام به أي شخص في الوظائف المذكورة أعاله، فيجب عليهم إبالغ مديرة المدرسة على الفور

  .بالغ المدير اإلقليمياالدعاء يتعلّق بمديرة المدرسة، فيجب إ

 

  يجب على األشخاص، الذين يشغلون مناصب تُعطيهم السلطة مثل المديرين، اتخاذ إجراءات لحماية "اإلخفاق في الحماية"بموجب جريمة ،

ويجب تقديم بالغ  .عاماً  16األطفال حيث يعرفون أن الشخص المرتبط بمؤسستهم يشّكل خطراً كبيراً لالعتداء جنسياً على األطفال دون سن 

  .لشرطة والية فيكتوريا بذلك

  هذه  وتنطبق .عن جريمة، يجب على البالغين الكشف عن االعتداء الجنسي على أحد األطفال إلى الشرطة "إلخفاق في الكشفا"بموجب جريمة

ويجب على أي شخص بالغ، لديه اعتقاداً معقوالً بأن أحد األشخاص  .الجريمة على جميع البالغين، وليس فقط المهنيين الذين يعملون مع األطفال

 .مة جنسية ضد طفل في والية فيكتوريا، أن يبلّغ الشرطة بذلك االعتقاد، ما لم يكن لديه عذراً معقوالً لعدم اإلبالغالبالغين إرتكب جري

  عندما يتواصل أحد األشخاص البالغين، بالكلمات أو  "عاماً  16االستمالة بهدف القيام بسلوك جنسي مع طفل يقّل عمره عن "تنطبق جريمة

عاماً أو مع شخص يقوم بتقديم الرعاية أو اإلشراف أو لديه السلطة على الطفل بقصد تسهيل مشاركة الطفل  16السلوك، مع طفل يقّل عمره عن 

ستمالة بالضرورة على أي نشاط جنسي أو حتى وال تنطوي اال .في سلوك جنسي، إّما مع الشخص الذي يقوم باالستمالة أو مع شخص بالغ آخر

على سبيل المثال، قد تنطوي فقط على إقامة عالقة مع الطفل أو ولي أمره أو مقّدم الرعاية له من أجل تسهيل النشاط  -مناقشة نشاط جنسي 

 .الجنسي في وقت الحق
 تقديم بالغ

، (الطالب اإلصابات الجسدية، وسلوك)الوقت والتي تتضّمن وصفاً للمخاوف /يجب على الموظفين االحتفاظ بالمالحظات الشاملة التي تذكر التاريخ .1

م بالغ يالتشاور مع القيادة، تقد)، واإلجراء الذي تّم اتخاذه نتيجة للمخاوف (المالحظات، وتقرير قّدمه الطفل أو طالب آخر)ومصدر تلك المخاوف 

  (.DHHS/Child Firstلدائرة 
ويجب على الموظف بعد ذلك إجراء تقييمه الخاص حول  .مناقشة المخاوف مع مديرة المدرسة ومساعدة المديرة والموظّفة المسؤولة عن الرفاهية .2

 ".اعتقاداً بناًء على أُسٍس معقولة"ما إذا كان قد شّكل 
الالزمة لتقديم بالغ بما في ذلك االسم الكامل، وتاريخ الميالد، وعنوان السكن، وتفاصيل المخاوف،  يجب على الموظفين جمع المعلومات ذات الصلة .3

  .الوكاالت الُمشاركة مع األسرة/واألشقاء اآلخرين في المدرسة أو المنزل، وأرقام االتصال، والدعم
الرعاية لتقديم بالغ لمنظمة حماية الطفل، وال يُطلب منهم إخبار ال يحتاج الموظفون إلى الحصول على إذن من أولياء األمور أو موافقة مقّدم  .4

 أولياء األمور أو مقدمي الرعاية بأنهم قاموا بذلك
على  Child First HUMEو 13 12 78/  1300 664 977على الرقم  DHHSمنظمة حماية الطفل التابعة لدائرة  -االتصال بالوكالة المعنيّة  .5

 000وشرطة والية فيكتوريا  1300 786 433الرقم 
يجب على الموظفين تسجيل التقرير الذي تم إعداده والذي يتضمن التاريخ والوقت، وملخصاً لما تم اإلبالغ عنه، واسم ومنصب الشخص الذي  .6

  .تحدثوا إليه والذي تلقّى التقرير
 

ب أن يقوم ويج .علم أولياء األمور أو موافقتهم دونالقيام بذلك  فيمكنهاالشاب في المدرسة، /شرطة والية فيكتوريا بمقابلة الطفل/DHHSوإذا رغبت دائرة 

 .أحد الموظفين بدعم الطاّلب خالل المقابالت
 

ويمكن أن يخضع األطفال الذين تتراوح أعمارهم  .اآلخرين الشباب سلوكاً جنسياً ُمسيئاً تجاه/ويجب أيضاً إبالغ منظمة حماية الطفل عندما يُظهر أحد األطفال

  .عاماً ألوامر المعالجة العالجية 15و 10بين 
 

أديب الت"وال يعني . أي شكل غير عرضي من أشكال اإلصابة أو األذى الجسدي الخطير الذي يلحق بأي طفل أو شاب من قِبِل أي شخص –االعتداء الجسدي 

وقد ينتج أيضاً عن فشل أحد . ويمكن أن يشمل الضرب، والرّج، والحرق، واالعتداء باألدوات. تأديب الُمفرط أو غير المناسب، وقد ينتج عن ال"المعقول

ية وتشمل المؤشرات السلوك. تشّكل خطراً على الحياة/مقّدم الرعاية في ضمان سالمة الطفل بشكل مناسب، مما يعّرضه لحاالت خطيرة للغاية/أولياء األمور

رض ع/الخوف من مقّدم الرعاية، وعدم وجود رد فعل/ف غير الُمعتاد من االتصال الجسدي، واإلجفال، وارتداء المالبس غير المناسبة للطقس، والقلقالخو

، شاطعواطف بسيطة عند التعّرض لألذى، والغياب غير الُمبرر، والمطاوعة بشكل ُمفرط، واإلنزواء والخجل، والعصبية بشكل غير عادي، وفرط الن

 . التركيز/والعدوانية، واإلنزعاج، والتبّول غير اإلرادي، ومعاملة الغرباء بوّد بشكل ُمفرط، وضعف الذاكرة
 

وقد يشمل مداعبة األعضاء . الشباب لممارسة نشاط جنسي/يحدث عندما يستخدم أحد األشخاص سلطته أو قدرته على أحد األطفال –االعتداء الجنسي 

 "االستمالة. "البغاء/االفتضاحية، واالستغالل من خالل المواد اإلباحية/الشرجي، والتلّصص/التناسلية، واالستمناء، والجنس الفموي، واالختراق المهبلي
لوك الجنسي السيمة جنائية تتضمن أفعاالً ُمتعّمدة يتم القيام بها بهدف إقامة عالقة صداقة وعالقة عاطفية مع أحد األطفال، لتقليل تحفّظاته وتسهيل هي جر

ر اإلنترنت لصوت عبويمكن أيضاً استخدام تقنيات االتصال مثل األلعاب عبر اإلنترنت والرسائل الفورية والبريد اإللكتروني وبروتوكول ا .مع الطفل

وفي هذه الحاالت، قد تستمر عملية االستمالة ألشهر قبل أن يقوم الجاني  .الموبايل في عملية االستمالة/ووسائل التواصل االجتماعي والهواتف المحمولة

https://lcms.elmolms.com/live_modules/course_280_ZWRzZ2RwNEkzZzNlnZQ=/index.php?t=b8e142e0ee494ca2ca3c432a1bceaede&p=133&page=4


 5/06/2020تّم التحقّق منها في 

 ية، أي موظفعن جريمة وواجب الرعا" اإلخفاق في الكشف"وتماشياً مع االلتزامات المنصوص عليها في  .بترتيب اجتماع فعلي
بة منطقة وتشمل المؤشرات البدنية إصا .يشتبه في أن طفالً يتم إستمالته من قبل أحد األشخاص البالغين، يجب أن يبّلغ شرطة والية فيكتوريا عن مخاوفه

الفخذين، /األرداف/دمات على الثديالشرجي، وااللتهاب، واألمراض المنقولة عبر االتصال الجنسي، والك/المستقيم، والنزيف المهبلي/األعضاء التناسلية

وتشمل المؤشرات السلوكية الكشف، والنشاط الجنسي غير المناسب، والخوف من المنزل أو من شخص بالغ ُمحّدد، وضعف  .والتهاب المسالك البولية

اكل في النوم، والتبّول الغير اإلرادي، واالكتئاب، آالم في المعدة، االهتزاز، المّص أو العّض، مش/النظافة الشخصية، والشكوى من الصداع/الرعاية الذاتية

  .والسلوك العدواني، واإليذاء الذاتي

مل أيضاً العداء، ويش. يحدث عندما يتعّرض الطفل بشكل متكرر للنبذ أو العزل أو الخوف بسبب التهديدات أو بسبب مشاهدة العنف العائلي - االعتداء العاطفي

ة الطفل، والتعامل ببرودة باستمرار معه من قِبل أحد األشخاص، إلى الحّد الذي يشعر فيه الطفل باالنزعاج أو يتعّرض نمّوه والشتم الُمهين والحطّ من قيم

وتشمل المؤشرات الجسدية اضطرابات الكالم . وقد يحدث اإلعتداء العاطفي مع أو بدون أشكال أخرى من االعتداءات. العاطفي لخطر اإلصابة بالضرر

وتشمل المؤشرات السلوكية المطاوعة بشكل ُمفرط، والهمود، والتطلّب إلى أبعد الحدود، والعدوانية، والسعي للفت االنتباه، . مو والفشل في النجاحوتأّخر الن

العاطفية،  خيرات، والتأ(طفولية بشكل ُمفرط/بالغة بشكل ُمفرط)وصورة الذات السيئة، وانخفاض القدرة على التحّمل، والسلوكيات غير المناسبة للسّن 

 . الكتابة العنيفة/والرسوم
 

الطفل  ةيشمل الفشل في تزويد الطفل بمستوى كاٍف من التغذية أو الرعاية الطبية أو المالبس أو المأوى أو اإلشراف إلى الحد الذي يُضعف فيه صح - اإلهمال

ر يرتدي مالبس غييظهر الطفل متسخاً وقذراً باستمرار، و: وقد تشمل المؤشرات الجسدية ما يلي. أو نمّوه الجسدي إلى حّد كبير أو يعّرضه لخطر شديد

لتعب والفتور امناسبة باستمرار لظروف الطقس، أو يتعّرض لخطر اإلصابة أو األذى بسبب االفتقار المستمر لإلشراف الكافي من الوالدين، ويشعر بالجوع و

ية، يعاني من ظروف غير آمنة أو غير صحباستمرار، ويعاني من مشاكل صحية ال يتم متابعتها، ونقص الرعاية الطبية الروتينية، وليس لديه مأوى مالئم و

وقد تشمل المؤشرات السلوكية تناول الطعام بشراهة عندما يكون الطعام متاحاً أو عدم القدرة (. بدون سبب عضوي)وتظهر عليه عالمات على فشل نمّوه 

ويبدو منزوياً، أو فاتراً، أو شاحباً، أو ضعيفاً، وسلوكه  على تناول الطعام عند الشعور بالجوع الشديد، والتسّول للحصول على الطعام أو سرقة الطعام،

ئة، ويعامل جتماعية السيعدواني، ومتهيّجاً، ويقوم بأعمال تخريبية، ويتفاعل قليالً بشكل إيجابي مع ولي األمر أو مقّدم الرعاية أو الوصي، ويُظهر العادات اال

ائية، ويعاني من الفقر، وعدم انتظام أو عدم الحضور إلى المدرسة، والسلوك المّدمر للذات، ويلعب دور الغرباء بوّد بشكل ُمفرط، ويقوم بأفعال الموّدة العشو

 .الكبار في رعاية ولي األمر
 

لك ذ هو سلوك من جانب شخص تجاه أحد أفراد عائلته والذي قد يشمل العنف الجسدي أو التهديد بارتكاب العنف، واإلساءة اللفظية، بما في العنف العائلي

وقد تشمل المؤشرات الجسدية للعنف األسري اضطرابات الكالم،  .التهديدات، واإلساءة العاطفية أو النفسية، واالعتداء الجنسي، واإلساءة المالية واالجتماعية

ظهر والمؤّخرة والساقين والتأّخر في النمو الجسدي، والجروح أو الرضوض أو الكدمات على مناطق الوجه، وأجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك ال

في أوضاع غير عادية، أو تلك التي تشبه الغرض الذي تّم استخدامه في إحداث ( قديمة أو جديدة)والذراعين والفخذين الداخليين، وأي كدمات أو رضوض 

لوكية للعنف األسري، كثرة المطالب بشكل وقد تشمل المؤشرات الس (.مثل بصمات األصابع أو بصمات اليد أو األبازيم أو المكواة أو األسنان)اإلصابة 

لسلوك ي للمجتمع، واُمفرط، والسلوك الذي يهدف إلى لفت االنتباه، والمطاوعة بشكل ُمفرط، والخجل، واإلنزواء، والسلوك الهامد والمتحفّظ، والسلوك الُمعاد

وانخفاض القدرة على التحّمل أو اإلحباط المتكرر والحذر أو عدم الثقة في الُمدّمر، والسلوك العدواني أو غير المناسب مع األطفال أو البالغين اآلخرين، 

 . البالغين، وإظهار الخوف من أولياء األمور أو مقدمي الرعاية أو األوصياء، ومن العودة إلى المنزل، واالكتئاب، والقلق
 

مها مرتكبو االعتداء الجنسي للتالعب بضحيتهم أو أسرة الضحية أو هي طريقة لتجهيز شخص ما للتعّرض لإلساءة وتتضّمن الحيل التي يستخد االستمالة

 .وهذه يمكن أن تكون عملية خادعة وبطيئة للغاية. مجتمعهم بمرور الوقت
 

وحدة التعليم اإللكتروني اإللزامية حول التبليغ اإللزامي وغيرها من في مدرستنا، يجب على جميع موظفي المدرسة الُملزمين دراسة  - التعلّم المهني

  .كما نطلب من جميع الموظفين اآلخرين دراسة هذه الوحدة، حتى عندما ال يكونون ُمبلّغين إلزاميين .سنوياً االلتزامات 
 
 

لداعمة في كما سيتم تزويدهم بالوثائق ا .ة وسيتم تذكيرهم بها سنوياً إجراءات التبليغ اإللزامي أثناء الجلسة التعريفي/وسيتّم إبالغ الموظفين بمسؤوليات

 .دليل الموظفين
 

 http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/childprotection.aspx -سياسة الدائرة 

 
واإلجراءات األربعة ( اإللكتروني DETموقع )يجب قراءة هذه السياسة مع دليل التعّرف على جميع أشكال إساءة المعاملة في المدارس في والية فيكتوريا واالستجابة لها 

 -( دليل االستجابة للحوادث واإلفصاحات والشكوك في حدوث إساءة معاملة األطفال -الحاسمة للمدارس 
u/about/programs/health/protect/Pages/schoolsguide.aspxhttp://www.education.vic.gov.a  سياسة سالمة األطفال في المدارس ،

 .ومدّونة قواعد السلوك
 :التقييم

 
  ًستتم مراجعة هذه السياسة سنويا 

 

 19/02/2020تمت مراجعة هذه الوثيقة والُمصادقة عليها من قبل مجلس المدرسة في 

 

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/childprotection.aspx
http://www.education.vic.gov.au/about/programs/health/protect/Pages/schoolsguide.aspx

